
A korábban harcias politikájáról ismert politikus döntése meglepte a közvéleményt. 

Közéleti szereplésének talán legnagyobb botránya az 1877-es gazdasági kiegyezés 

volt. Ekkor felmondta az Ausztriával kötött vámszerződést, hogy kedvezőbb feltételeket 

harcolhasson ki hazánknak. Ez azonban nem úgy sült el, ahogy akarta. Igaz sikerült jobb 

egyezséget kötnie a szesz, és a dohány vámjára, de ezért nagy árat fizetett. Az. elkövetkező 10 

évben az önálló Magyar Nemzeti Bank megalapítására fennálló jogát nem alkalmazhatta, csak 

közös Osztrák-Magyar Bank jöhetett létre. Ennek hatására az ellenzék durva csapásokat mért 

a miniszterelnökre. A hétköznapi emberek utcai tüntetésekkel fejezték ki nemtetszésüket, és 

azzal vádolták Tiszát, feladta régebbi, szimpatikus elveit.  

Egy idő után azonban bebizonyosodott, hogy nem volt akkora baklövés az egyezség, 

hiszen az ország sikeresen kikecmergett a válságból, és majdnem minden téren fejlődésnek 

indult. Tisza tagadhatatlan érdemei közé tartozik például több mint 6000 km vasútvonal 

kiépítése, a közigazgatási rendszer egységesítése és az országgyűlés állandó székhelyének, az 

Országháznak megépülése. 

Külpolitikai nézeteit tekintve már közel sem volt olyan sikeres, ami jól látszik többek 

között a boszniai okkupációs politikán. Ezzel kapcsolatban ugyanis nézetei sem gróf 

Andrássy Gyula külügyminiszterrel, sem Ferenc József véleményével nem egyeztek. Ezt a 

nézeteltérést rövid távon károk nélkül megúszta ugyan, de kiköszörülhetetlen csorbát ejtett 

tekintélyén. 

Beszéljünk most a lényegről, a lemondásról. A párt hivatalosan kiadott információi 

szerint az oka egy 1879-es törvény, amely a kivándorolt honfitársainkra vonatkozik. Arra 

kötelezi őket, hogy tíz évenként újítsák meg magyar állampolgárságukat, vagy elveszítik azt. 

Tisza Ferenc Józsefnél kérvényezte, hogy ez alól kivételt képezzenek azon polgárok, akik 

valamely város díszpolgárai (természetesen itt elsősorban Kossuth Lajosra gondolt). Az 

uralkodó – részéről teljesen érthető módon, - elutasította a kérvényt. Erre a miniszterelnök, 

mintegy nemzeti sértődöttségből, március kilencedikén lemondott. 

Vajon meglephette-e a sokat tapasztalt, parlamenti vitákban edzett és sokáig 

legyőzhetetlennek tűnő Generálist az uralkodó elutasítása? Aligha. A háttérben nyilvánvalóan 

egy súlyos politikai kérdés húzódik: az általunk is már többször tárgyalt véderővita. Mint 

olvasóink előtt ismeretes, az új törvénytervezet jelentős mértékben csökkentette a magyar fél 

befolyását mint az újoncozás, mint a kiképzés kérdéseiben. Az elhúzódó parlamenti vita 

(ahogy azt egy neve elhallgatását kérő kormánypárti politikus is megerősítette) nemcsak 

Tisza, de a Szabadelvű Párt helyzetét is veszélyeztetni kezdte. A miniszterelnök mindezt 



felmérve, az állandó hadakozásba belefáradva hozta meg döntését, valójában ennek 

köszönhetjük váratlan lemondását. 

A Generális tehát távozott. De vajon nem fizetünk-e majd mindezért túl nagy árat? 
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1. Tisza Kálmán bejelenti lemondását a parlamentben: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tisza_K%C3%A1lm%C3%A1n_resignatio

n.jpg  

2. Kossuth Lajos portréját az alábbi forrásképből szerkesztettük: 

https://www.flickr.com/photos/36481158@N02/8371385048 
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